
OVLADAČ TAP PRO  
KVALITNĚJŠÍ KONFERENCE.

Ovladač Logitech® Tap s dotykovou 
obrazovkou lze připojit k libovolnému 
počítači prostřednictvím USB, díky 
čemuž se vám otevřou nové možnosti 
ovládání aplikací, mimo jiné týmová 
kooperace, automatizace obsluhy 
místností, ovládání vlastností prostředí 
a digitální podepisování. Na rozdíl od AV 
ovladačů, které vyžadují složitou integraci 
a instalaci, lze Logitech Tap připojit 
prostřednictvím technologie plug-and-play 
jako další displej. 

Vývojáři a systémoví integrátoři tak mohou 
navrhnout dotykové uživatelské rozhraní 
pro zjednodušení pracovních úkonů a 
automatizaci činností.

Ovladač Logitech Tap, vybavený skvěle 
čitelným dotykovým displejem 10,1", 
praktickým krytem a řadou příslušenství 
pro upevnění, se vyznačuje elegantním 
vzhledem a praktickými variantami 
umístění podporující místnosti různých 
druhů rozvržení a velikostí.

Logitech Tap je ideální ovladač 
videokonferenčních řešení pro místnosti 
společností Google®, Microsoft® a Zoom. 
Bližší informace o nakonfigurovaných 
řešeních Logitech pro místnosti pro 
systémy Hangouts™ Meet, Microsoft 
Teams Rooms, Skype® Room Systems a 
Zoom Rooms naleznete na stránce  
www.logitech.com/ Tap.
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FUNKCE A VÝHODY

1   Dotykový displej 10,1": Prostorný a citlivý dotykový displej je 
odolný vůči ulpívání otisků prstů a antireflexní – výsledkem je 
výborná čitelnost a snadná obsluha.

2   Odhlučněný kryt: Elegantní provedení bez větráčku se vyznačuje 
pohodlným úhlem sklonu 14° pro snadné čtení a zároveň vytváří 
prostor pro připojení, kabely a fixační mechanismus.

3   Stálá připravenost k akci: Integrovaný pohybový senzor šetří 
energii při nečinnosti a zapne zařízení, až když se přiblíží osoba.

4   Zdířka pro sluchátka: Přidává možnost využití kabelového 
přenosu zvuku hostitelského počítače v kanceláři, což je ideální pro 
soukromé rozhovory a pro sluchově postižené osoby.

5   Dva otvory pro kabel: Robustní kovový kryt s odnímatelným 
spodkem a zadními otvory zajišťuje spolehlivé připojení a vedení 
kabelů.

6   Integrovaná fixace kabelů: Ovladač Tap je pro zajištění 
spolehlivosti připojení vybaven systémem fixace kabelů a uvolnění 
zátěže, dokonale skrytým uvnitř krytu.

7   Port USB pro příslušenství: K ovladači Tap můžete připojit 
příslušenství, mimo jiné hlasitý odposlech USB nebo druhý ovladač 
Tap pro aplikace, které podporují zrcadlení obrazovky1.

8   Více variant upevnění: Integrovaný profil VESA 100 mm je 
kompatibilní s mnoha držáky a příslušenstvím třetích stran. 
Volitelné držáky na stůl, stojan nebo stěnu poskytují další flexibilitu 
umístění.

9   Vstup HDMI pro sdílení obsahu: Umožňuje okamžité sdílení 
obsahu pomocí kabelu při použití s hardwarem Google Hangouts 
Meet, Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms.

10   Ochrana před odcizením: Zabraňte odcizení ovladače 
Tap připojením bezpečnostního kabelu k jednomu ze dvou 
bezpečnostních otvorů pro zámek Kensington ovladače Tap (jeden 
umístěný zespodu a druhý zezadu).

11   Kabeláž certifikovaná pro tažení stěnou: Přiložený kabel 
Logitech Strong USB o délce 10 m (32,8 ft) se vyznačuje vysokou 
tažnou silou a odpovídá specifikacím plenum-rated a Eca certified 
pro tažení kabelu stěnou, nad stropem nebo kanálem.
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Ovladač Logitech Tap byl navržen s důrazem na spolehlivost a výkonnost na pracovišti, s promyšlenými funkcemi přinášejícími skvělý 
uživatelský komfort. Řada držáků a variant trasování kabelů zezadu nebo zespodu zajistí, že ovladač Tap budete moci implementovat 
do naprosté většiny interiérových konferenčních prostor.

Ovladač Tap
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VARIANTY UPEVNĚNÍ

KABEL LOGITECH STRONG USB

DRŽÁK NA STŮL

DRŽÁK NA STĚNU

DRŽÁK NA STOJAN

VESA 100 mm

Díky držákům a kabeláži certifikované pro tažení stěnou, podporující různé druhy rozvržení a velikostí, vám ovladač Logitech Tap 
umožní dosáhnout stejné kvality obsluhy v každé místnosti. Jednoduše ovladač Tap usaďte na místo, optimalizujte trasování kabelu 
a přidejte možnost 180° rotace prostřednictvím držáku na stůl pro Tap. Za účelem dosažení lepší viditelnosti ve větších místnostech 
využijte držák na stojan pro Tap, který obrazovku vyzdvihne do úhlu 30°. Držák na stěnu pro Tap uvolní cenný prostor na stole 
v malých místnostech. Integrovaný profil VESA 100 mm je kompatibilní s mnoha držáky a příslušenstvím třetích stran.

Inovativní kabel Logitech Strong USB sdružuje praktičnost 
připojení USB plug-and-play s tažnou silou a specifikací pro 
tažení stěnou specializované kabeláže. Při délce 10 metrů (32,8 
ft) kabel Logitech Strong USB dvojnásobně překračuje délku 
běžných kabelů USB. A jelikož je kabel Logitech Strong USB 
zesílený aramidovými vlákny a odpovídá specifikacím plenum-
rated a Eca certified, můžete jej skrýt tažením stěnou, nad 
stropem nebo běžným kanálem o rozměrech ¾" (19 mm).

Kabel Logitech Strong USB je rovněž k dispozici v délce 25 metrů 
(82 ft) pro větší místnosti a nutnost delšího trasování.

1   Specifikace pro tažení stěnou: Odpovídá specifikacím 
plenum-rated a eca compliant pro tažení stěnou nebo 
kanálem.

2   Spolehlivé připojení: Kompatibilní se systémem fixace 
kabelů ovladače Tap, který zabraňuje odpojení.

3   Vysoká odolnost: Zesílený aramidovými vlákny pro 
vysokou tažnou sílu a odolnost.
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www.logitech.com/tap 1 Dostupnost funkce závisí na její podpoře v jednotlivých aplikacích.
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LOGITECH TAP – TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY PRODUKTU

Celková výška x šířka x hloubka: 
58 x 244 x 179 mm 
2,3 x 9,6 x 7,0 in
1,25 kg (2,75 lbs)

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Obrazovka 10,1" diagonálně se sklonem 14°
Antireflexní potah odolný vůči ulpívání otisků 
prstů
Rozlišení 1280 x 800

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Windows® 10
Chrome OS™
Port USB 2.0, 3.0 nebo 3.1, typ A

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na stůl
Držák na stojan
Držák na stěnu
Držák na PC
Kabel Logitech Strong USB: kabel 10 m přiložen, 
25 m volitelně k dispozici

PORTY A ROZHRANÍ

USB 2.0/3.0/3.1, typ C (pro PC)
USB 2.0/3.0/3.1, typ A  
(pro připojení příslušenství)
Vstup HDMI (pro sdílení obsahu)
Zdířka pro náhlavní soupravu 3,5 mm / 1/8“, 
4kolíková
Integrovaný ultrazvukový reproduktor
Integrovaný PIR pohybový senzor
100 mm x 100 mm VESA FDMI  
(Flat Display Mounting Interface – Upevňovací 
rozhraní pro ploché displeje)
Otvory pro bezpečnostní zámek Kensington (2)

KOMPATIBILITA A CERTIFIKACE

Ovladač Logitech Tap je certifikován 
jako dotykový ovladač pro řešení do 
videokonferenčních místností:
 Google Hangouts Meet
  Microsoft Teams Rooms a Skype Room 

Systems (SRS)
 Zoom Rooms
DisplayLink® Plug and Display™: Ovladač Tap 
lze připojit prostřednictvím USB jako další 
displej pro podporované operačními systémy, 
včetně Windows 10 a Chrome OS

OBSAH BALENÍ

Dotykový ovladač Tap
Kabel Logitech Strong USB 2.0/3.0/3.1 
10 m (32,8 ft)
 Typ A (samec) do typu C (samice)
 Zesílený aramidovými vlákny
 Specifikace Plenum Rated
 Specifikace Eca / IEC 60332-1-2 Compliant 
 Kompatibilní s kanály o šířce ¾" (19 mm)
Kabel HDMI 1.4a o délce 2,0 m / 6,5 ft
Napájecí adaptér s regionálními přípojkami 
(100–240 V) o délce 2,95m / 9,67 ft
Upevňovací šrouby VESA (4)
Hadřík z mikrovlákna
Dokumentace

ZÁRUKA

Dvouletá omezená na hardware

ČÍSLA DÍLŮ A UPC

Číslo dílu: 939-001796
UPC: 97855147400

Řešení pro místnosti s ovladačem Logitech Tap

Videokonferenční řešení pro místnosti poskytují ve spojení s ovladačem Logitech Tap funkce integrace kalendáře, připojení ke konferenci jedním 
dotykem, okamžité sdílení obsahu a stálou připravenost k akci. Řešení pro místnosti Logitech, již z výroby vybavené optimalizovaným softwarem pro 
místnosti od Google, Microsoft nebo Zoom, zahrnují všechny potřebné součásti:  
dotykový ovladač Tap, počítač v kompaktním provedení, kabeláž certifikovaná pro tažení stěnou a konferenční kamera Logitech MeetUp nebo Rally. 
Více informací viz stránka www.logitech.com/tap.


